
 
Lieve Pépé, 

Aan de ruwe rimpels op je handen konden we zien dat je steeds hard had gewerkt.  

Dag en nacht in de weer op de boerderij, je toewijding in de moestuin als restant van die tijd.  

Je koos vastberaden je eigen pad en stimuleerde ons om hetzelfde te doen, hard te werken en ons niet 

te laten kennen. Daarnaast zagen we ook momenten van zachtheid. Steeds was je oprecht geraakt 

door de mijlpalen die wij in het leven vierden, een stiekeme traan over je wang toonde de trots die je 

niet altijd met woorden kon uiten. Je was niet de grote babbelaar, maar de zwijgzame genieter aan de 

tafel grijnzend achter een hoog stuk taart met botercrème. Het spreken liet je gewillig aan Mémé over. 

Zij was je spraakwaterval, zij gaf je woorden in de zwijgzaamheid. We kunnen ons dan ook niet  

voorstellen hoe het voor je was toen je van haar afscheid moest nemen. Een onmogelijk afscheid  

zonder laatste kus, een afscheid onwaardig aan jullie liefde. We zagen hoe zelfs jouw harde  

verbetenheid niet tegen dat rauw verdriet was opgewassen. Langzaam nam de stilte het in je over,  

je gedachten vulden de dagen, je wereld werd kleiner. Uiteindelijk kon je in de stilte rust vinden,  

werd je vastberadenheid verzacht. En in de stilte wordt tastbaar dat liefde overwint. 

Liefs, de kleinkinderen  

Van De Vyver Uitvaartzorg - Zulte - 09 388 79 21 

www.vandevyver-uitvaart.be 



 

 

 

 

Met bijzondere dank aan 

   zijn huisarts dokter Deschrijver, 

   de directie, het personeel en vrijwilligers van 

   Woonzorg Sint-Vincentius in Zulte, 

   de palliatieve eenheid Sint-Vincentius in Avelgem 

   en allen die hem genegen waren. 

 

Familie Van Thuyne - Vandermeulen  

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg 

Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte 

Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be 

Dit melden u met droefheid 

zijn kinderen en kleinkinderen 

   Dirk en † Ann Van Thuyne - Matton 

 Lara en Simon 

 Tim en Lisa 

   Dirk en Carine Van Schelstraete - Van Thuyne 

 Jochen en Eveline 

 Jorick en Kim 

   Lieven en Conny Lassuyt - Van Thuyne 

 Lore en Thomas 

 Lenny en Camille 

 Lotte en Arne 

zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

   de families Van Thuyne - Debel 

   en Vandermeulen - Vervaele 

Stil ging je heen. Op het laatste weinig gesproken, maar wel veel gedacht. 

Je bent nu daar waar je rusten mag. Groot is de leegte en het verdriet, 

mooi zijn de herinneringen die je achterliet.  

De heer  

Daniël Van Thuyne 
weduwnaar van mevrouw Marie-José Vandermeulen († 2020) 

geboren in Olsene op 23 juni 1935 en overleden op 25 juni 2021. 

Lid van OKRA en Landelijke Gilde 

Omwille van de coronamaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats  

in intieme kring in de Sint-Martinuskerk, Kerkplein in Oeselgem.  
 

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats. 

Daniël kan begroet worden in het funerarium Van De Vyver, Lijsterstraat 52 in Zulte 

op woensdag en donderdag van 16 tot 18 uur. 

 
Dank aan allen die hem geluk, liefde en vriendschap gaven. 


